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ชื่อโครงการ โครงการอบรม Musculoskeletal case study and evidence support 

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ พิมพ์พร  กล้วยอ่อน 

หลักการและเหตุผล 
  การบาดเจ็บทางระบบกล้ามเน้ือ และ กระดูกน้ัน พบได้ในทุกเพศ ทุกวัย ซ่ึงการรักษาด้าน
กายภาพบําบัดน้ันมีส่วนช่วยในการรักษา และ ฟ้ืนฟูให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยปัจจุบันเทคนิคการรักษา
ต่างๆได้มีข้อมูล และ หลักฐานเชิงประจักษ์ใช้สนับสนุนให้การรักษามีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน หากนักกายภาพบําบัด
สามารถให้การรักษาโดยอ้างอิงถึงข้อมูลและ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี           
จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ 

ในการน้ี คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเล็งเห็นถึงการพัฒนา และ              
การปรับปรุง องค์ความรู้ โดยการจัดการอบรมเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ และ หลักฐาน     
เชิงประจักษ์ แก่นักกายภาพบําบัดทางด้านระบบกล้ามเน้ือ และ กระดูก เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยให้ดีย่ิงข้ึน 
และ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และ พัฒนาสมรรนะของนักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical 
instructor) เพ่ือการดูแลนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบการอบรมแบบ online ผ่านส่ือสารสนเทศท่ี
ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักกายภาพบําบัด จํานวน 4 หัวข้อ ได้แก่  

- หัวข้อที่ 1 “Frozen Shoulder Management” 
- หัวข้อที่ 2 “Spinal Management” 
- หัวข้อที่ 3 “Rehabilitation Training for ACL Reconstruction” 
- หัวข้อที่ 4  “Patellofemeral Pain Management” 

ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกพัฒนาสมรรถนะโดยการเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ตรงกับความสนใจ และ 
การนําไปใช้จริงตามความต้องการ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเรียนรู้กรณีศึกษาในแต่ละภาวะกลุ่มอาการ ในแต่ละหัวข้อการอบรม 
2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based knowledge) ในแต่ละ

หัวข้อการอบรม 
3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และ พัฒนาสมรรนะของนักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 

(Clinical instructor) ของคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ระยะเวลาและรูปแบบการอบรม  

- หัวข้อที่ 1 “Frozen Shoulder Management” 
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 - 7 พฤษภาคม 2565 
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันท่ี 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. 

- หัวข้อที่ 2 “Spinal Management” 
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 1 - 22 มิถุนายน 2565 
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันท่ี 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. 

- หัวข้อที่ 3 “Rehabilitation Training for ACL Reconstruction” 
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 – 5 กรกฎาคม 2565 
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.  

- หัวข้อที่ 4  “Patellofemeral Pain Management” 
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 5 – 19 กรกฎาคม 2565 
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ   

หัวข้อที่ 1 “Frozen shoulder management” 
- นักกายภาพบําบัด และ อาจารย์จากสถาบันต่างๆ    จํานวน 100 คน 

 
หัวข้อที่ 2 “Spinal Management” 

- นักกายภาพบําบัด และ อาจารย์จากสถาบันต่างๆ    จํานวน 100 คน 
 
หัวข้อที่ 3 “Rehabilitation Training for ACL Reconstruction” 

- นักกายภาพบําบัด และ อาจารย์จากสถาบันต่างๆ    จํานวน 100 คน 
 

หัวข้อที่ 4  “Patellofemeral Pain Management” 
- นักกายภาพบําบัด และ อาจารย์จากสถาบันต่างๆ    จํานวน 100 คน 

หัวข้อที่ 1 “Frozen Shoulder management” 
วิทยากร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. กภ.ศรายุทธ นามไพร คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร.พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หัวข้อที่ 2 “Spinal Management” 
วิทยากร 

1. กภ.ธีรศักด์ิ แซ่ฉั่ว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย 
2. อาจารย์ ดร.อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร.พงศธร ซ้ายกลาง คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หัวข้อที่ 3 “Rehabilitation Training for ACL Reconstruction” 
วิทยากร 

1. กภ.ธนกร ศศะยานันท์ นักกายภาพบําบัดประจํา Fizio Clinic,  
  ที่ปรึกษา Replay Performance Therapy และ 
  ที่ปรึกษาแผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร.ทศพล เจศรีชัย คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หัวข้อที่ 4 “Patellofemeral Pain Management” 
วิทยากร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เก่ียวกับกรณีศึกษา และ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based 

knowledge) ในแต่ละภาวะกลุ่มอาการ ในหัวข้อกิจกรรมท่ีเข้าร่วมการอบรม 
2. นักกายภาพบําบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (Clinical instructor) ของคณะกายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความรู้เก่ียวกับกรณีศึกษา และ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based 
knowledge) ในแต่ละภาวะกลุ่มอาการ ในหัวข้อกิจกรรมท่ีเข้าร่วมการอบรม 

การประเมินผลโครงการ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้หัวข้อที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพ่ิมข้ึนกว่าก่อนการอบรม  
   (หรือมีผลการประเมินผลหลังอบรมผ่านเกณฑ์ 50%) 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับต้ังแต่ดีข้ึนไป (คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5) 
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การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน 
อัตราค่าลงทะเบียน 

หัวข้อที่ 1 “Frozen shoulder management” 
- นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ   คนละ   600   บาท 

หัวข้อที่ 2 “Spinal Management” 
- นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ   คนละ   650   บาท 

หัวข้อที่ 3 “Rehabilitation Training for ACL Reconstruction” 
- นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ   คนละ   650   บาท 

หัวข้อที่ 4 “Patellofemoral Pain Management” 
- นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ   คนละ   600   บาท 

วิธีการลงทะเบียน 
1. โอนผ่านทางธนาคาร 

ช่ือบัญชี  “คณะกายภาพบําบัด มศว”ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์ 
ประเภทออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 283 - 204359-3 

2. ถ้ามีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล  กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์ 
3. ลงทะเบียนออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อที่ 1 : “Frozen shoulder management” 
นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ (รับจํานวน  100 คน)  คนละ  600  บาท 

รับสมัครต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 4 เมษายน 2565 
ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายช่ือลงทะเบียนได้ที่  

(อย่างไม่เป็นทางการ) 
  

https://forms.gle/5zQTGUaWrdH1zQgs6 https://shorturl.asia/qCjyk 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อที่ 2 : “Spinal Management” 
นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ (รับจํานวน  100 คน)  คนละ  650  บาท 

รับสมัครต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที ่18 พฤษภาคม 2565 
ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายช่ือลงทะเบียนได้ที่  

(อย่างไม่เป็นทางการ) 
  

 

 

 

https://forms.gle/Nq9CNPXpVstrteKo8   https://shorturl.asia/J1Ztq  

หัวข้อที่ 3 : “Rehabilitation Training for ACL Reconstruction” 
นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ (รับจํานวน  100 คน)  คนละ  650  บาท 

รับสมัครต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที ่31 พฤษภาคม 2565 
ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายช่ือลงทะเบียนได้ที่  

(อย่างไม่เป็นทางการ) 
 

 

 

 

 

https://forms.gle/voowdDLZRTicyoR66 https://shorturl.asia/MiIua 
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หากชําระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด  ๆทั้งส้ิน และไม่รับชําระค่าลงทะเบียนในวันที่จัดอบรม             
การสมัครอบรมจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับใบสมัครพร้อมใบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และจะปิดรับสมัครเมื่อ             
ผู้เข้ารับการอบรมครบตามจํานวนที่รับสมัคร  
ทั้งนี้ หลังจากการจัดโครงการเสร็จส้ินแล้ว และไม่มีผู้แสดงหลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่             
31 สิงหาคม 2565 ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ คณะจะนําเงินส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.  
- การรับสมัคร คุณขนิษฐา  ใจกล้า  โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27315  
     โทรศัพท์เคล่ือนที่ 08 3237 8627 
- การชําระค่าลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ  โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27312 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 2316 5488 
ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จาก  https://physicaltherapy.swu.ac.th 

5. สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าอบรม ได้ทาง https://physicaltherapy.swu.ac.th 
ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์เฉพาะผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนแล้วเท่าน้ัน 
 
 
 

 
 
 
 

 

หัวข้อที่ 4 : “Patellofemoral Pain Management”  
นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ (รับจํานวน  100 คน)  คนละ  600  บาท 

รับสมัครต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที ่21 มิถุนายน 2565 
ลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจสอบรายช่ือลงทะเบียนได้ที่  

(อย่างไม่เป็นทางการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Q7GAHuBKgsLPc3Nw7 https://shorturl.asia/ksvf6 
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กําหนดการ 
โครงการอบรม Musculoskeletal case study and evidence support  

หัวข้อที่ 1 “Frozen Shoulder management” 
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 – 7 พฤษภาคม 2565   

จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ทั้งหมดในหัวข้อนี้ : บรรยาย 1.5 ช่ัวโมง และ อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2 ช่ัวโมง รวม 3.5 ช่ัวโมง  
ตามรายละเอียดดังน้ี (เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ Electronic file)  
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สัมมนา  
(ชั่วโมง) 

รายละเอียด วิทยากร 

ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2565 – 7 พฤษภาคม 2565  อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle  
- - ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม - 

0.5 - บรรยายหัวข้อ “Case study & EBP : Frozen 
shoulder 1” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 

0.5  - บรรยายหัวข้อ  “Case study & EBP : Frozen 
shoulder 2” 

กภ.ศรายุทธ นามไพร 

0.5 - บรรยายหัวข้อ  “Case study & EBP : Frozen 
shoulder 3” 

อาจารย์ ดร.พงศธร ซ้ายกลาง 

- - ทําแบบทดสอบหลังการอบรม - 
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00 - 15.00 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting  

- - เวลา 12.30-13.00 น. 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 
ระบบ Zoom meeting 

- 

- 2 13.00-15.00 น. 
สัมมนาหัวข้อ “Case discussion: Frozen 
shoulder management” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ 
กภ.ศรายุทธ นามไพร 
อาจารย์ ดร.พงศธร ซ้ายกลาง 

- - เวลา 15.00-15.30 น.  
ทําแบบประเมินโครงการ  
และลงทะเบียนออกจากสัมมนาออนไลน์ 

- 
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กําหนดการ 
โครงการอบรม Musculoskeletal case study and evidence support 

หัวข้อที่ 2 “Spinal Management” 
ระหว่างวันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2565   

จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ทั้งหมดในหัวข้อนี้ :บรรยาย 2 ช่ัวโมง และสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2 ช่ัวโมง รวม 4 ชั่วโมง  
ตามรายละเอียดดังน้ี (เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ Electronic file)  
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สัมมนา  
(ชั่วโมง) 

รายละเอียด วิทยากร 

ระหว่างวันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2565  อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle  
- - ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม - 
1 - บรรยายหัวข้อ “Case study: Spinal 

Management” 
กภ. ธีรศักด์ิ แซ่ฉ่ัว 

0.5 - บรรยายหัวข้อ “Clinical Prediction Rule (CPR) 
for Lumbar stabilisation” 

อาจารย์ ดร.อรพินท์  การุณทรัพย์เจริญ 

0.5 - บรรยายหัวข้อ “Spinal load/ Clinical lumbar 
instability and Core Stabilization Exercise” 

อาจารย์ ดร.พงศธร ซ้ายกลาง 

- - ทําแบบทดสอบหลังการอบรม - 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 - 15.00 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting  

- - เวลา 12.30-13.00 น. 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 
ระบบ Zoom meeting 

- 

- 2 เวลา 13.00-15.00 น. 
สัมมนาหัวข้อ “Case discussion 1&2: Spinal 
Management” 

กภ. ธีรศักด์ิ แซ่ฉ่ัว 
อาจารย์ ดร.อรพินท์  การุณทรัพย์เจริญ 
อาจารย์ ดร.พงศธร ซ้ายกลาง 

- - เวลา 15.00-15.30 น.  
ทําแบบประเมินโครงการ  
และลงทะเบียนออกจากสัมมนาออนไลน์ 

- 
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กําหนดการ 
โครงการอบรม Musculoskeletal case study and evidence support 

หัวข้อที่ 3 “Rehabilitation Training for ACL Reconstruction” 
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 – 5 กรกฎาคม 2565   

จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ทั้งหมดในหัวข้อนี้ : บรรยาย 1.5 ช่ัวโมง และอภิปรายและสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2.5 ช่ัวโมง  
      รวม 4 ช่ัวโมง  

ตามรายละเอียดดังน้ี (เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ Electronic file)  
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สัมมนา/อภิปราย 
(ชั่วโมง) 

รายละเอียด วิทยากร 

ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2565 – 5 กรกฎาคม 2565  อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle  
- - ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม - 
- 0.5 อภิปรายหัวข้อ “รูปแบบการผ่าตัด ACL 

reconstruction”และ “Evidence Based 
Practices research เก่ียวกับ ACL 
rehabilitation” 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ผกาภรณ์  พู่เจริญ 
อาจารย์ ดร.ทศพล  เจศรีชัย 

1.5 - บรรยายหัวข้อ “แนวทางและกระบวนการการ
ฟ้ืนฟูและการออกกําลังกาย สําหรับ หลังการ
ผ่าตัด ACL -reconstruction  สําหรับ
นักกีฬา (นักฟุตบอล)”  

กภ.ธนกร ศศะยานันท์ 

- - ทําแบบทดสอบหลังการอบรม - 
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00-15.00 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting  

- - เวลา 12.30-13.00 น. 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 
ระบบ Zoom meeting 

 

- 2 เวลา 13.00-15.00 น. 
สัมมนาหัวข้อ “Case discussion: 
Rehabilitation Training for ACL 
Reconstruction” 

กภ.ธนกร ศศะยานันท์ 
อาจารย์ ดร.ทศพล  เจศรีชัย 

- - เวลา 15.00-15.30 น.  
ทําแบบประเมินโครงการ  
และลงทะเบียนออกจาการสัมมนาออนไลน์ 

- 
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กําหนดการ 
โครงการอบรม Musculoskeletal case study and evidence support  

หัวข้อที่ 4 “Patellofemoral Pain Management” 
ระหว่างวันที่ 5 -19 กรกฎาคม 2565   

จํานวนชั่วโมงท่ีใช้ทั้งหมดในหัวข้อนี้ :บรรยาย 0.5 ช่ัวโมง และสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 3 ช่ัวโมง รวม 3.5 ช่ัวโมง  
ตามรายละเอียดดังน้ี (เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ Electronic file)  
บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สัมมนา  
(ชั่วโมง) 

รายละเอียด วิทยากร 

ระหว่างวันที่ 5 -19 กรกฎาคม 2565  อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle  
- - ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม - 

0.5 - บรรยายหัวข้อ “Biomechanics and Functional 
analysis of Patellofemoral joint” 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 

- - ทําแบบทดสอบหลังการอบรม - 
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00-16.00 น. สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting  

- - เวลา 12.30-13.00 น. 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 
ระบบ Zoom meeting 

- 

- 1.5 
 

เวลา 13.00-14.30 น. 
สัมมนาหัวข้อ “Case study and discussion 1: 
assessment and management with 
evidence support” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 

- 1.5 เวลา 14.30-16.00 น. 
สัมมนาหัวข้อ “Case study and discussion 2: 
assessment and management with 
evidence support” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา ชัยภิญโญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ 

- - เวลา 16.00-16.30 น.  
ทําแบบประเมินโครงการ  
และลงทะเบียนออกจาการสัมมนาออนไลน์ 

- 

 
หมายเหตุ SWU Moodle เป็นระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงสามารถเรียนได้จากเว็บไซต์ 
www.moodle.swu.ac.th 
 

******************************************************************************************************* 
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